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Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczercowie, ul. Mickiewicza 39B, 97-420 

Szczerców, informuje, że z dniem 31 sierpnia 2021 r. zakończył realizację projektu „ Rozwój usług 

pielęgnacyjno - rehabilitacyjnych w Gminie Szczerców, dedykowanych osobom niesamodzielnym” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

W okresie realizacji projektu zrekrutowano 41 osób, w tym 26 K i 15 M, w tym  27 uczestników                 

(17 K i 10 M) i 14 osób (9 K i 5 M) na liście rezerwowej. W okresie realizacji projektu zrealizowano 

kwalifikację medyczną oraz opracowano indywidualny plan wsparcia dla 39 pacjentów, w tym 24 K 

oraz 15 M, w tym zmarło lub zrezygnowało lub umieszczono w DPS 12 osób, w tym 8 K i 4 M.. 

W ramach projektu ze wsparcia w ramach: 

1. Długoterminowej domowej opieki pielęgniarskiej, wsparcia psychologa, fizjoterapii domowej 

- skorzystało 39 osób niesamodzielnych. 

2. Wyposażenia w materiały medyczne umożliwiające sprawowanie opieki nad 

Uczestnikiem/Uczestniczką np. podkłady medyczne (różne rozmiary), opatrunki sterylne, 

kompresy jałowe, płyn do dezynfekcji, cewnik ze srebrem (przeciwdziałający infekcjom dróg 

moczowych) - skorzystało 39 osób niesamodzielnych. 

3. Wizyt lekarza POZ – jedna wizyta w połowie czasu otrzymywania wsparcia – skorzystało 27 

osób niesamodzielnych. 

4. Zapobiegania zakażeniu koronawirusem SARS-CoV-2 – sukcesywnie kupowano i wyposażano 

w środki ochrony osobistej personel projektu, specjalistów oraz osoby niesamodzielne – 

uczestników projektu. 

W ramach realizacji wsparcia dla rodzin pacjentów udzielone zostało wsparcie psychologiczne                    

w wymiarze 289 godzin dla 37 osób, w tym 27K i 10M - wsparcie dostosowane było do potrzeb                        

i możliwości korzystających ze wsparcia. 

Jednocześnie informujemy, że w celu zapewnienia trwałości projektu, personel medyczny projektu: 

pielęgniarki, psycholog, fizjoterapeuta zostali zatrudnieni na okres 1-30 września 2021 r.  
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